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I dashur lexues,

Siç u njohët në buletinin e parë,
Qendra Res Publica nisi të ofrojë
shërbimin e ndihmës ligjore pa
pagesë. Në kuadër të këtij
projekti nisën edhe aktivitetet
konkrete dhe ju u njohët me
përpjekjet tona në lidhje me të
drejtat e familjarëve të viktimave
të Gërdecit, të drejtat e të
dëmtuarve të Komunës Zharrëz
dhe ato të punonjësve të
Albpetrolit. Historia e këtyre
grupimeve ka pasur zhvillime
pozitive për të cilat mund të
njiheni më hollësisht në brendësi.

Përveç tyre, në dyert tona kanë
trokitur edhe individë të tjerë, të
cilët ua kanë besuar zgjidhjen e
problemeve të tyre Qendrës Res
Publica. Pas një pune të
kujdesshme filtruese, janë

përzgjedhur disa raste që kanë
rëndësi të veçantë dhe që janë
përfaqësues të interesave edhe të
individëve të tjerë që vuajnë nga
të njëjtat padrejtësi.

Në fokusin tonë gjatë kësaj
periudhe ka qenë goditja e
papërgjegjshmërisë së organeve
shtetërore dhe realizimi i
mbrojtjes së të drejtave të njeriut.

Për këtë qëllim, strategjia e
proceseve është orientuar që të
përqasë që në gjenezë parimet e
sanksionuara në Konventën
Europiane të të Drejtave të
Njeriut, dhe duke parë si një
garanci të vlefshme edhe
Gjykatën Europiane të të
Drejtave të Njeriut në Strasburg.

Duke qenë se përballja me këtë
gjykatë kërkon një nivel specifik
njohurish, Res Publica, falë
mbështetjes së Fondacionit për
një Shoqëri të Hapur për
Shqipërinë – Soros, ka përfituar
asistencën e një eksperti të huaj,
Z. Theodoros Aleksandridhis, i
cili sjell me vete një përvojë të
suksesshme në mbrojtjen e të
drejtave të njeriut në Gjykatën e
Strasburgut. Me orientimet e tij
specialistët tanë tashmë kanë
krijuar koncepte më të qarta sesi
duhet të ndërtohet një çështje që
në hapat e para, në mënyrë që ajo
të ketë shanse për sukses në
Gjykatën e Strasburgut, nëse
sistemi ynë gjyqësor nuk do të
tregohet aq i aftë sa të përmbushë
misionin e dhënies së drejtësisë.

Për më shumë informacion, vizitoni faqen tonë në internet www.respublica.org.al

Të orientuar
drejt
mbrojtjes së
të drejtave të
njeriut
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Z. Aleksandridhis, ju jeni një ekspert
ligjor që ndihmoni qendrën Res Publica
për rreth tre muaj tashmë. Cilat janë
përshtypjet e para deri tani?

Mund të them se jam i goditur
nga një karakteristikë e
përbashkët e vendeve të
Ballkanit, përfshirë këtu edhe
Greqinë, ajo e mungesës së
vetëdijes rreth të drejtave, së
bashku me një besim fatalistik që
“kështu janë gjërat në shoqërinë
tonë dhe ato nuk mund të
ndryshojnë.” Fatkeqësisht, ky
besim duket se është i zakonshëm
jo vetëm në mes të shqiptarëve
të mesëm, por edhe ndërmjet
profesionistëve të ligjit, të cilët,
së bashku me zyrtarët që
operojnë në fushën e ligjit, duhet
të veprojnë si një ledh mbrojtës
kundër rasteve të padrejtësive të
kryera nga shteti. Unë nuk e shoh
të shprehur mjaftueshëm rolin
kyç që luajnë juristët (ose që
duhet të luajnë) në kundërvënien
ndaj rasteve të tilla dhe në
promovimin e bazueshmërisë tek
ligji dhe sundimi i tij.

Ku fokusohet ndihma juaj për Res
Publica? Përse mendoni se Gjykata
Europiane e të Drejtave të Njeriut
funksionon vërtet?

Objektivi i bashkëpunimit tim me
stafin e aftë dhe të përkushtuar
të Qendrës Res Publica është që
t’iu vë në dukje atyre parimet dhe
organin kryesor të jurisprudencës
të Gjykatës Europiane të të
Drejtave të Njeriut nga njëra anë,
dhe në anën tjetër t'i ndihmoj ata
në zhvillimin e një mentaliteti të
ri kur punohet me rastet e
mbrojtjes së të drejtave të njeriut.
Do të dëshiroja të përpunoja më

shumë këtë të dytën. Shumë
njerëz besojnë se numri i të
drejtave të njeriut është i kufizuar
dhe që konsiston në më të
shumtën e rasteve në të drejtën
për të mos u keqtrajtuar nga
policia. Nuk është ky rasti. Të
drejtat e njeriut janë të shumta -
në të vërtetë unë do të thoja se
konceptualisht të drejtat e njeriut
zgjerohen dhe thellohen me
kalimin e kohës së bashku me
evolucionin e shoqërive tona. E
drejta për një proces të rregullt
gjyqësor për shembull, e
garantuar nga neni 6, tingëllon
sikur ajo është vetëm një e drejtë.
Megjithatë Gjykata Evropiane e
të Drejtave të Njeriut ka lexuar
në të kaq shumë aspekte të së
drejtës për një proces të rregullt
gjyqësor saqë ky nen i thjeshtë
është kthyer në një kod virtual të
procedurës penale dhe civile, për
të cilat faqe të reja dhe artikuj të
rinj janë shtuar vazhdimisht. Por
e gjithë kjo nuk do të kishte
ndodhur po të mos ishte për
avokatët të cilët janë përballur, së
pari brenda vendit dhe pastaj para
Gjykatës Evropiane të të
Drejtave të Njeriut, në çështjet

“e rëndomta” në lidhje me
vonesat për shembull në
administrimin e drejtësisë. Raste
që me fjalë të tjera nuk e kapin
imagjinatën e publikut, por
merren me çështje të
rëndësishme për funksionimin e
duhur të një sistemi gjyqësor. Me
pak fjalë, unë do të thoja se
pothuajse të gjitha çështjet, pa
marrë parasysh se sa “të thjeshta”
ose të përsëritura që mund të
duken, paraqesin një interes
lidhur me të drejtat e njeriut - dhe
kjo është arsyeja pse ato duhet të
trajtohen si “çështjet të të
drejtave të njeriut”.

Duke ardhur tek pjesa e dytë e
pyetjes suaj, unë do të thoja se
Konventa Evropiane për të
Drejtat e Njeriut është efektive
për shkak të Gjykatës Evropiane
të të Drejtave të Njeriut. Gjykata
ka evoluar në një Gjykatë
Kushtetuese të 47 shteteve.
Gjykimet e saj janë kësisoj jo
vetëm ligjërisht të detyrueshme
për shtetin anëtar të cilit i është
drejtuar (dhe vendeve anëtare në
shumicën e rasteve që përputhen
me vendimet), por edhe kanë një

“Të drejtat e njeriut
janë të shumta - në të
vërtetë unë do të thoja
se konceptualisht të
drejtat e njeriut
zgjerohen dhe thellohen
me kalimin e kohës së
bashku me evolucionin
e shoqërive tona.”

Intervistë me Z. Theodoros Aleksandridhis,
avokat i mbrojtjes së të drejtave të njeriut
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Pas diplomimit në
Universitetin e Essex në
Britaninë e Madhe më 1997
dhe pas marrjes së titullit
Master në temën “Të
Drejtat Ndërkombëtare të
Njeriut” në vitin 2000
pranë të njëjtit universitet,
Z. Aleksandridhis nisi
menjëherë punën në fushën
e  mbrojtjes së të drejtave
të njeriut.

Kështu ai ka punuar si
menaxher projekti për
romët në Greek Helsinki
Monitor gjatë viteve 2000-
2007, dhe më pas si avokat
pranë Qendrës Europiane
të Romëve nga viti 2007 e
në vazhdim.

Gjatë eksperiencës së tij në
fushën e mbrojtjes së të
drejtave të njeriut, ai është
angazhuar në shumë
çështje në Gjykatën e
Strasburgut, të cilat kanë
përfunduar me sukses.
Ndër çështjet e ndjekura
është edhe Çelniku kundër
Greqisë, për rastin e vrasjes
së tij në Athinë nga forcat e
policisë. Çështje të tjera të
përfunduara me sukses
kanë pasur në vëmendje
emigrantë, romë dhe
individë të tjerë pa
përkrahje.



status të rëndësishëm autoritativ
duke krijuar ngadalë një traditë
ligjore Pan-Europiane. Kohët e
fundit për shembull Letonia ka
ndryshuar një ligj lidhur me të
drejtën e votimit të të burgosurve
pas një gjykimi kundër
Mbretërisë së Bashkuar.
Meqënëse ligji i Letonisë ishte
identik me atë Britanik,
autoritetet e Letonisë kanë
vepruar në mënyrë proaktive dhe
kanë ndryshuar ligjin e tyre pa
pritur për ndonjë shkelje të
caktuar të gjetur nga ana e
Gjykatës Europiane të të
Drejtave të Njeriut.

Një tjetër arsye pse Gjykata
Evropiane e të Drejtave të
Njeriut është efektive është se në
disa raste, kur lëshohet një
vendim, ai gjithashtu identifikon
ato që quhen “probleme
strukturore” në një sistem
gjyqësor dhe i bën thirrje vendeve
anëtare në fjalë që të marrin masa
për t’i shqyrtuar ato, zakonisht
brenda një afat kohor të
përcaktuar. Për këtë po ju jap një
shembull nga Greqia, ku Gjykata
kohët e fundit jo vetëm që gjeti
shkelje në bazë të vonesave në
dhënien e një vendimi, por ajo
konsideroi gjithashtu se kjo
shkelje erdhi nga një problem
endemik i sistemit gjyqësor grek
(ku duhen shumë vite për të
marrë një vendim edhe në rastet
më të thjeshta) dhe i bëri thirrje
Greqisë që të marrë masa për të
rregulluar situatën brenda një viti.
Siç mund të shihni pra, ky gjykim
është i rëndësishëm jo vetëm për
aplikantin (që ka marrë disa
benefite monetare për vonesën
që pësoi), por ajo gjithashtu i bëri
thir r je shtetit grek për të
rregulluar sistemin e tij gjyqësor
dhe të sigurojë që vendimet të
jepen më shpejt.

Së fundi, duhet përmendur fakti
se në bazë të Traktatit të Lisbonës
BE do të aderojë në Konventën
Evropiane të të Drejtave të
Njeriut si një njësi, duke përbërë
një dëshmi tjetër për rëndësinë e
Konventës Evropiane të të
Drejtave të Njeriut dhe të
efektivitetit të saj.

Cilat janë sfidat me të cilat Res Publica
do të përballet në muajt apo vitet e
ardhshëm?

Unë do të thoja se Res Publica
ka tashmë një ngarkesë pune të
rëndësishme në rendin e saj të
ditës. Pikërisht për shkak se ajo
është një OJF e të drejtave të
njeriut ajo sidoqoftë duhet të
vazhdojë ndjekjen e rasteve të
tjerë të mëtejshëm. Në të njëjtën
kohë, unë mendoj se ajo duhet
të shmangë fokusimin vetëm në
një numër të kufizuar të temave
– dhe idealisht duhet të ndjekë
shumë raste të të drejtave të
njeriut, sa më shumë që të ketë
mundësi në varësi të kapaciteteve
të burimeve njerëzore dhe
financiare, duke filluar për
shembull nga liria e shprehjes në
çështjet e romëve. Unë besoj se
një diversitet në çështje është i
nevojshëm, në mënyrë që të mos
jepet përshtypja se ekziston
vetëm një numër i kufizuar i të
drejtave të njeriut. Në të njëjtën
kohë mendoj se Res Publica
duhet të forcojë edukimin apo
informimin si aspekt i punës së
saj. Është e rëndësishme që të
informohet publiku rreth
çështjeve ku kjo qendër është
përfshirë, pavarësisht nëse të
pandehurit në këto raste mund të
jenë moralisht të dënueshëm. Për
të ilustruar këtë pikë më mirë, më
lejoni t’ju jap një shembull.
Askush nuk do të sugjeronte që
një person që ka të bëjë me
drogën është një person i mirë
dhe me moral. Por edhe ky
person ka të drejta që nuk duhet
të shkelen vetëm sepse ai është
akuzuar për shpërndarje droge.
Ai ka të drejtë për shembull të
prezumohet i pafajshëm derisa të
provohet fajësia. Ai ka të drejtën
e përfaqësimit ligjor të efektshëm
dhe të përshtatshëm. Unë besoj
se të gjitha këto çështje duhet t’i
shpjegohen publikut, duke shtuar
se këto të drejta janë në
dispozicion të të gjithë atyre që,
me apo pa arsye, po përballen me
ndjekje penale. Unë duhet të
shtoj se në çështjen e formimit
të perceptimit publik, gazetarët
kanë një rol të rëndësishëm për
të luajtur kështu që unë e

konsideroj jetike për Res Publica
që të punohet mirë në këtë
drejtim, duke u lidhur me ta dhe
duke i informuar për parimet
ligjore që janë të zbatueshme
edhe në punën e tyre.

Cilin mund të konsideroni si dallimin
më të madh mes punës pro bono në
Shqipëri në krahasim me vende të tjera
ku keni punuar? Cilat janë
ngjashmëritë? A është e mundur që të
krijohet efekte sinergjike?

Në përgjithësi unë do të thoja se
pro-bono në fushën e përballjes
gjyqësore nuk është shumë e
zakonshme edhe jashtë -
megjithatë ajo që ndodh është se
për një numër arsyesh është më
e lehtë për OJF-të që të sigurojnë
fonde për të ndjekur proceset
gjyqësore strategjike -
konsideroni për shembull se në
fushën e të drejtave të romëve,
pjesa më e madhe e rasteve janë
ndjekur nga një OJF
ndërkombëtare që është Qendra
Europiane për të Drejtat e
Romëve. Kjo nuk do të thotë
megjithatë se nuk ka avokatë të
angazhuar që të merren me
çështje të të drejtave të njeriut
vetë dhe pa u varur nga
financimet e jashtme, ose
mbështetjen e OJF-ve lokale.

Ndërsa transferimi i njohurive
është i mundur, unë jam skeptik
nëse eksperienca e tyre mund të
jetë e transplantueshme ose jo në
mjedise të tjera - unë mendoj se
çdo vend përballet me një grup
unik të çështjeve dhe vetëm
individët që kanë përvojë të
veçantë të situatës kombëtare
mund të jenë efektive.

Do të shtoja se përkushtimi dhe
angazhimi, cilësi që unë i
konsideroj si shumë të
rëndësishme për avokatët pro-
bono, nuk mund të mësohen. Ato
dikush i ka ose jo.

Objektivi i Shqipërisë për anëtarësimin
në BE a ka ndikim të rëndësishëm në
mbrojtjen e të drejtave të njeriut nga
Res Publica?
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Pavarësisht nga hapat e
rëndësishëm drejt krijimit të një
bashkimi gjithnjë e më të afërt,
unë mendoj se Bashkimi
Europian ende mbetet kryesisht
një entitet ekonomik, me reflekse
jo shumë të mprehta lidhur me
të drejtat e njeriut. Si rezultat,
anëtarësimi i saj nuk do të heqë
menjëherë si me magji problemet
e ndonjë vendi lidhur me të
drejtat e njeriut. Ia vlen të
theksohet këtu dalja në pah e një
problemi serioz lidhur me të
drejtat e njeriut (po i referohem
këtu dëbimit masiv të romëve nga
Rumania dhe Bullgaria) në një
prej shteteve anëtarë më të
mëdhenj të BE, Franca, dhe
dështimi i Bashkimit Europian
për t’u marrë me atë në mënyrë
efektive vitin e kaluar. Bashkimi
Europian duket se e ka njohur
këtë problem - hyrja në fuqi e
Kartës së BE të Lirive Themelore
të Njeriut është një hap në
drejtimin e duhur. Megjithatë unë
konsideroj se përparime më të
mëdha në fushën e mbrojtjes së
të drejtave të njeriut në kuadër të
BE-së do të vijnë kur ky bashkim
do të aderojë plotësisht në
Konventën Europiane të të
Drejtave të Njeriut.

Përveç aspekteve të punës, cilat janë
aspektet me vlerë të Shqipërisë për ju
personalisht?

Në shumë aspekte Shqipëria më
kujton Greqinë - qëndrime të
tërhequra të njerëzve, kafenetë e
shumta ku zhvillohet biznes dhe
kryhen takime. Plus që
komunikimi është i lehtë – nuk
gjen shumë vende për të punuar,
ku kaq shumë njerëz që flasin
greqisht! Nuk kam pasur ende
mundësi të vizitoj vende të tjera
në Shqipëri përveç Tiranës, por
jam duke parë mundësitë që në
kohën time të kufizuar këtu të
udhëtoj si në veri, ashtu dhe në
jug të Shqipërisë.

Ju faleminderit!



Pas peripecive disa mujore
për të siguruar një kopje të
zbardhur të vendimit, Res
Publica ka ndërmarrë të gjitha
hapat që çështjen e ngritur
nga dy prej të plagosurve të
Gërdecit  mos ta lërë pa e
zgjidhur.

Hallka e rradhës që duhet
përballur është Gjykata
Kushtetuese, e cila njihet si
trupa gjykuese më serioze në
Republikën e Shqipërisë. Të
nëntë gjyqtarët e lartë, do të
kenë shumë shpejt në dorë
një çështje e cila në mënyrë të
çuditshme, vetëm me 5 faqe
vendim ka arritur të gjenerojë
mbi 30 kontestime të
argumentuara mirë.

Res Publica e sheh si me
shumë rëndësi këtë çështje,
pasi shumë prej të plagosurve
rëndë nga shpërthimi i
Gërdecit, duhet të binden dhe
të largojnë çdo dyshim se
trokitja në derë të drejtësisë
është një veprim i kotë.

Shpresa tek drejtësia është
parametri më vital i një
shoqërie sado e vrarë dhe e
sakatuar qoftë, ndaj vënia në
lëvizje e Gjykatës
Kushtetuese është një
domosdoshmëri.

“Gjykata e Lartë në
vend që të jepte një
shembull të mirë
drejtësie, ajo çaloi në
performancë, sepse në
pak seanca dhe në pak
rreshta, ngriti shumë
pikëpyetje duke
demostruar një prej
standardeve jo të mira
të gjykimit. ”

IV

Një nga proceset më të
mediatizuar të Gërdecit ishte
edhe ai i dy të plagosurve R.
Durdaj dhe A. Hazizaj kundër ish
Ministrit të Mbrojtjes F. Mediu.
Procesi i zhvilluar në Gjykatën e
Lartë, për shkak të cilësive të
veçanta të personit të vënë nën
akuzë, përfundoi pa nisur ende,
pasi gjykata vendosi mosfillimin
e procedimit penal ndaj të
akuzuarit.

Vendimi u mor në momentet kur
drejtësia shqiptare po kalon një
sprovë mjaft të vështirë, atë të
zbardhjes së një prej krimeve më
të rënda dhe më komplekse të
këtyre 20 viteve të fundit. Nën
fokusin e mediave, Gjykata e
Lartë në vend që të jepte një
shembull të mirë drejtësie, siç ia
ngarkon këtë barrë Kushtetuta,
ajo çaloi në performancë, sepse
në pak seanca dhe në pak rreshta,
ngriti shumë pikëpyetje duke
demostruar një prej standardeve
jo të mira të gjykimit. 

Përmbajtja e vendimit dhe
mënyra sesi u zhvillua procesi
krijuan tek palët idenë se asgjë
nuk shkoi ashtu siç duhet dhe se
ai nuk ishte një proces i rregullt
ligjor. I të njëjtit mendim janë
edhe avokatët e qendrës Res
Publika, Dorian Matlija dhe Andi
Kananaj, të cilët pasi ezauruan
një ankim formal, iu drejtuan
Gjykatës Europiane të të
Drejtave të Njeriut në Strasburg.
Kjo gjykatë e pranoi të merrte në
shqyrtim rastin në fjalë. Referuar
në statistikat zyrtare, më shumë
se 90% e çështjeve që aplikohen
në Gjykatën e Strasburgut
rrëzohen në fazën paraprake,
duke demostruar se filtri i kësaj
gjykate është shumë i imët dhe

Të plagosurit e Gërdecit kërkojnë drejtësi
kushtetuese

se vetëm çështjet që kanë merita
të vecanta mund të merren në
shqyrtim.

Gjithsesi, sipas legjislacionit tonë
dhe sipas praktikës së konso-
liduar prej vitesh, Gjykata
Kushtetuese gjithnjë ka pasur
mundësinë të ndërhyjë në sistem
për të rivendosur të drejta të
shkelura, duke e bërë kështu që
të sillet si një gjykatë e “shkallës
së katërt”.

Në këto kushte u pa e nevojshme
që të investohet kjo gjykatë
përpara se të plagosurit e
Gërdecit ta importojnë drejtësinë
nga Strasburgu. Kështu, avokatët
e qendrës Res Publika, kanë
hartuar një kërkesë drejtuar
Gjykatës Kushtetuese duke
përmendur të gjitha shkeljet e
Gjykatës së Lartë.

Materiali i hartuar është mjaft
voluminoz, i artikuar në mbi 30
nënpika të ndryshme, duke
pretenduar se procesi i parregullt
u zhvillua ndesh me Kushtetutën
dhe se ai vjen gjithashtu ndesh
edhe me Konventën Europiane
të të Drejtave të Njeriut, Kodin

e Procedurës Penale, vendimet e
Gjykatës Kushtetuese që
trajtojnë parimet në fjalë, parimet
e përgjithshme të së drejtës,
praktikat ligjore të mira dhe
logjikën e shëndoshë juridike. Në
konsultimet paraprake me
specialistë të tjerë të fushës, është
hasur një qendrim pothuaj
unanim ndaj shkeljeve të vëna re
në procesin e zhvilluar në
Gjykatën e Lartë. Një nga
qëllimet e qendrës Res Publica
është që Gjykata Kushtetuese të
vihet në një pozitë të tillë që t'u
japë përgjigje përfundimtare disa
pikëpyetjeve që janë shqetësuese
prej kohësh.

Për shkak të këtij procesi të
parregullt ligjor, ndikimi negativ
preku edhe padinë civile, e cila
afektohet nga vendimi në
procesin penal. Në këtë prizëm
vendimi i padrejtë pengon
gjithashtu realizimin e të drejtave
me natyrë civile të kërkuesve, të
drejta këto të mbrojtura nga
Kushtetuta e Republikës së
Shqipërisë, ligjet e tjera të vendit
dhe Konventa Europiane e të
Drejtave të Njeriut.



Në ftesën që morëm nga PILI
për pjesëmarrje në Forumin
Ndërkombëtar në Paris, 17-19
nëntor, për të sjellë një prezantim
lidhur me gjendjen e clearinghouse
në Shqipëri, ne si Res Publica
gjetëm një mundësi të vlefshme
për të shprehur opinionin tonë
mbi realitetin shqiptar, gjë për të
cilën shprehim falenderimet tona.

Të f lasësh për clearinghouse
nënkupton domosdoshmërisht
përfshirjen në diskutim të
konceptit probono si një platformë
themelore, duke qenë se
clearinghouse përgjithësisht
përkufizohet nga funksioni i
ndërmjetësimit, i krijimit të urave
lidhëse mes atyre që ofrojnë
shërbime në fushën pro bono dhe
atyre që përfitojnë nga këto
shërbime; i cili koncept sjell në
lojë edhe lidhjen e ngushtë me
konceptin e ndihmës ligjore.
Duke qenë se në Shqipëri
ekzistojnë organizata që ofrojnë
ndihmë ligjore, klinika ligjore,
qendra që ofrojnë shërbime pro
bono, por mungojnë të ashtu-
quajturat clearinghouse, dallimi mes
tyre bëhet i rëndësishëm për të
evidentuar funksionet dhe rolin
që secila luan.

Në një panoramë të përgjithshme
të realitetit shqiptar, mund të
thuhet se shoqëria shqiptare u
njoh për herë të parë me
veprimtaritë pro bono në vitin
1997, në një moment të vështirë
tranzicioni ekonomik, social dhe
politik. Duke filluar nga viti 1997,
organizata të ndryshme
ndërkombëtare që veprojnë në
Shqipëri dhe jashtë saj, kanë
dhënë kontributin e tyre në
krijimin dhe mbështetjen e
subjekteve si shoqata, zyra ligjore,
klinika ligjore e të tjera grupime
të llojit për të siguruar sipas rastit
dhënien e ndihmës ligjore apo
ofrimin e shërbimeve pro bono.

Lidhur me këto subjekte kemi
evidentuar se shumë prej tyre,
karakterizohen kryesisht për
ofrimin e shërbimit të ndihmës
ligjore. Në disa raste të tjera ato
bashkojnë modele të ndihmës
ligjore, klinikës ligjore apo të
shërbimeve pro bono, duke bërë që
dallimi mes këtyre koncepteve të
zbehet. Kështu, megjithëse për
klinikat ligjore përcaktimi bazë i
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Clearinghouse në Shqipëri

gjithëpranuar është “vende ku
jepet informacion dhe këshillim
ligjor falas...”, nuk mungojnë
rastet kur këto klinika marrin
përsipër ofrimin e shërbimeve të
tjera që e kapërcejnë kategorinë
fillestare.

Po kështu vihet re konvergjenca
në veprimtaritë e subjekteve që
kanë për qëllim dhënien e
ndihmës ligjore me veprimtari pro
bono, duke zbehur përsëri dallimin
mes këtyre koncepteve, dallim i
rëndësishëm së paku për rolin që
shteti luan në rastin e parë si
mbështetës, dhe në mospër-
fshirjen e tij në rastin e dytë. Në
fakt ndihma ligjore, në ndryshim
nga veprimtaria pro bono (që
ofrohet nga avokatët pa pagesë)
nënkupton këshillimin ose
përfaqësimin ligjor falas për
kategori të caktuara dhe që
përgjithësisht ofrohet me
mbështetje nga shteti.

Nga ana tjetër, veprimtaria pro
bono karakterizohet nga elementë
si: shërbimi ligjor që ofrohet nga
avokatët; i ofruar për qëllime që
kanë të bëjnë me të mirën
publike; shërbimi që ofrohet në
mënyrë vullnetare dhe jo kundrejt
pagesës; shërbimi që ofrohet  në
përputhje me standartet e
shërbimit ligjor kundrejt pagesës.

Fakti që konceptet e mësipërme
akoma nuk janë profilizuar
qartazi, në mënyrë që, jo vetëm
të kategorizohen siç duhet, por
edhe për të dalluar rolin që secili
subjekt luan, si dhe përfshirjen e
shtetit në to, lë të kuptohet
shkallën akoma fillestare të
zhvillimit të këtyre aktiviteteve,
por shpjegon edhe mungesën e
shërbimeve clearinghouse në
Shqipëri. Kështu, është fakt i
gjithëpranuar se ekzistenca e
shërbimeve pro bono dhe e
clearinghouses, mëse të nevojshme
sidomos për shoqëritë në
zhvillim, nuk nënkuptojnë
zëvendësimin e rolit kryesor që
shteti ka në sigurimin e ndihmës
ligjore, por vetëm integrimin e
aspekteve të caktuara që nuk
mbulohen plotësisht nga
veprimtaria e mbështetur prej tij.

Në Shqipëri mungon një
përcaktim i qartë për
veprimtarinë pro bono në krahasim
me eksperienca të tjera të
konsoliduara perëndimore ku pro
bono është parashikuar në një sërë
aktesh të Dhomave të Avokatisë
apo organizmave të tjerë të
fushës. Kjo për më shumë
vërtetohet edhe nga normimi i
vonë i ndihmës ligjore në
Shqipëri, nëpërmjet ligjit të vitit
2008 “Për ndihmën ligjore”.

Vetëkuptohen që kjo ndikon në
shkallën e njohjes dhe të
funksionimit të shërbimeve pro
bono në Shqipëri, e në këtë linjë
edhe të rolit të clearinghouse.

Clearinghouse, si formë
ndërmjetësimi mes ofruesve të
shërbimeve pro bono dhe
përfituesve të këtyre shërbimeve,
e karakterizuar nga veprimtari të
adresimit të duhur të kategorive
në nevojë, përmirësimi i aksesit
në drejtësi, këshillimi i ofruar për
të gjithë (pa diskriminime që
lidhen me racën, prejardhjen,
përkatësinë fetare etj.),
promovimi i rule of  law, rritja dhe
ndërgjegjësimi për punën pro bono,
etj., është një realitet që akoma
duhet të përmasohet në Shqipëri.
Një pjesë e aktiviteteve të
mësipërme, karakteristike për
clearinghouse, përbëjnë aktualisht
angazhimin kryesor të subjekteve
aktivë sot në Shqipëri. Por kjo
nuk do të thotë se angazhimi i
tyre mund të zëvendësojë
ekspertizën që clearing house mund
të ofrojë në një formë më të
organizuar dhe efikase. Për të
mos përmendur faktin se ka disa
elementë cilësorë karakteristikë
për clearinghouse që akoma nuk
janë asimiluar nga organizmat e
sipërpërmendur. Bëhet fjalë për
funksionimin në mënyrë të
pavarur (nga qeveria, donatorët,
firmat ligjore, OJF-të, etj.), dhe
sigurimin e mbështjetjes ligjore të
organizuar në rang kombëtar dhe
ndërkombëtar.

Konkluzioni ynë është se
mungon infrastruktura e
nevojshme që do të koordinonte
punën dhe veprimtarinë e
subjekteve që veprojnë në fushën
e referencës. Kjo gjë pengon
përmirësimin dhe efektivitetin e
veprimtarisë së organizatave gjë
që ndikon në realizimin më efikas
të të drejtave të individëve dhe
grupeve në nevojë, por edhe të
vetë misionit të shoqatave, zyrave
ligjore, OJF-ve, etj. Gjithashtu
kjo mungesë ndikon në
profilizimin më të qartë të
veprimtarisë pro bono në Shqipëri,
njohjen dhe zgjerimin e rrjeteve
përkatëse, por sidomos në
legjitimimin që veprimtaritë pro
bono duhet të kenë për vetë
misionin dhe kontributin e tyre.



Më datë 30 dhjetor 2009, pa
pritur dhe pa respektuar afatin
për procedurën e largimit nga
puna njoftohem nga punë-
dhënësi, ku punoja prej 2 vjet e
gjysëm, që më ka mbaruar
kontrata e punës, ndërkohë që
kontrata ime e punës ishte pa afat
dhe duhej të njoftohesha të
paktën dy muaj përpara.

Pas kësaj në janar 2010 u gjenda
pa punë dhe mes katër rrugëve,
pasi edhe statusi im social është
kryefamiljar, i pastrehë, dhe me
një kredi për të shlyer, në total
74.000 lekë. Gjendjes social-
ekonomike iu bashkangjit edhe
statusi i të papunit.

Koha e kufizuar prej 60 ditësh
afat për të bërë dokumentat e
pagesës së papunësisë më detyroi
që dy muajt e parë të vitit, janar
– shkurt 2010, të investohesha
për të bërë këto dokumenta, pasi
isha i detyruar të prisja mesin e
muajit shkurt 2010 nga Tatimet
që të merrja vërtetimin përkatës.
Gjatë kësaj kohe kërkoja punë,
por ishte shumë vështirë.

Në mars 2010 marr për herë të
parë pagesën e papunësisë, një
shumë lekësh prej 6.340 lekë të
reja në muaj. Menjëherë ditës
tjetër shkoj tek specialistja e
Zyrës së Punës dhe i them që kjo
shifër nuk më ndihmon të ruaj
integritetin dhe dinjitetin tim,
pasi ajo është një shifër ditore
thjesht e barabartë me një shishe
qumësht, dhe një pllakë bukë dhe
asgjë tjetër. Por, përgjigjia e
specialistes së Zyrës së Punës
ishte që këtë shifër e kanë caktuar
specialistët ekonomikë më të
mirë të vendit dhe ti nuk ke të
drejtë të ankohesh. Këtu filloi

Rrëfimi i Renaldos. Arsyet për të luftuar
me mbijetesen dhe denigrimin

“Arsyeja dhe shpirti më
thoshte LUFTO ME
FENOMENIN për
sa kohë ke frymë. Dhe
kështu veprova.”

Renaldo Bregu është një
qytetar si shumë të tjerë, që
jeton në anën tjetër të
ekuacionit të statistikave të
varfërisë. Ai përballet çdo ditë
me mbijetesën, duke racionuar
kotheren e shtetit prej 200
lekësh në ditë.

Me një fizik të imët dhe veshje
modeste, ai është një nga
vizitorët e rregullt të zyrës
sonë. Përherë i duruar dhe i
edukuar, Renaldo të krijon
idenë se më shumë se
mbijetesa atë e mundon
përpjekja për të ruajtur kodin
etik, respektin ndaj ligjit dhe
intelektin e tij. Kjo përpjekje
bëhet gjithnjë e më shumë e
mundimshme, kur morali
inflacionohet  dita-ditës dhe
modeli i kundërt, ai i sjelljes
prej horri shpërblehet jo
vetëm me një jetë më të mirë,
por edhe me një respekt të
merituar nga edukata e kthyer
së prapthi.

Renaldo do të padisë
autoritetet për skamjen e tij,
por aksesi në drejtësi i
mohohet, si për ironi të fatit,
pikërisht sepse është i skamur.

Kjo situatë vicioze duhet të
marrë fund dhe qendra Res
Publica e ka gjetur një
rrugëzgjidhje: Gjykata e
Strasburgut.
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goditja ime e parë psikologjike
dhe kuptova talljen e parë të
shtetit ndaj qytetarëve të tij. Duke
iu përgjigjur pak me nervozizëm
punonjëses së Zyrës së Punës që
kjo shifër të lejon vetëm të
marrësh frymë dhe jo të
ushqehem dhe kjo vërtetohet
edhe me mungesën e përcaktimit
të minimumit jetik i cili mungon
në këtë vend zyratrisht. Përgjigjia
e punonjëses së Zyrës së Punës
ishte, “Ne na luten që të marrin
këtë pagesë por s’ke faj ti se t’i
bëmë dokumentat.”

Në Mars 2010, me kushtet e
jetesës aktuale e shikoj veten në
shkallën e kafshës. Kursimet e
mia të pakta ishin shpenzuar për
të përballuar jetesën për këto tre
muaj. Vazhdoja të mos gjeja punë
si rrjedhojë e një degradimi në
anën fizike që pësova për shkak
të ndihmës së papërfillshme që
merrrja nga Zyra e Punës si
punëkërkues i papunë. Tashmë të
ardhurat e mia monetare më
siguronin të jetoja vetëm me bukë
dhe margarinë dhe asgjë tjetër. Pa
strehim, pa shëndetësi, pa veshje
etj. Kjo bëri që higjena ime të
barazohej me atë të kafshës dhe

si rrjedhojë të gjitha mundësitë
për t’u punësuar me këto kushte
po bëheshin gjithmonë edhe më
të vështira.

Sikur mos të mjaftonte kjo, më
vjen një komunikim nga Banka
për pjesën e mbetur të kredisë,
me dt. 23.04.2008 dhe me Numër
Kredie: T-37600, në shumën prej
74.000 lekë të reja. Si dhe nga
Janari e në vazhdim nuk munda
të paguaj asnjë muaj të qirasë me
shpresën e reimbursimit nga
Bashkia e Tiranës pasi ia
plotësova të gjitha dokumentat e
nevojshme. Shkresa në Bashkinë
e Tiranës për reimbursim qiraje
ka datën 25.10.2010 dhe Nr. Prot.
R-16/69, Nr. Dok. 12106817,
dhe dokumentat që kërkoheshin
për plotësim ishin abstrakte, pasi
më detyronin mua të shkoja në
vendin e lindjes për dokumentat
e nevojshme dhe shpezimet
ditore për atje ishin minimumi
1.500 lekë të reja në ditë
ndërkohë që unë merrja 205 lekë
të reja në ditë. Për këtë shqetësim
bëra me dije edhe Këshillin e
Ministrave, pasi për mua ishte
tallja e dytë që shteti bënte me
mua dhe qytetarë të tjerë.



Pas pushimeve masive nga puna
të afro 1500 punonjësve të
Albpetrol sh.a., të parat që
tejkaluan pasigurinë dhe
ndrojtjen duke i besuar mbrojtjen
qendrës Res Publica ishin 6 zonja
që kishin punuar praktikisht një
jetë të tërë në sektorin e nxjerrjes
dhe përpunimit të naftës.

Ndër të drejtat e shkelura sipas
pretendimeve të tyre janë
mosrespektimi i afatit të njoftimit
për zgjidhjen e njëanshme të
kontratës së punës, mosdhënia e
shpërblimit për vjetërsi në punë,
etj. Lidhur me këtë të fundit, po
të kemi parasysh faktin se
kohëzgjatja e marrëdhënieve të
punës është shumë e madhe,
atëherë shpërblimi për vjetërsi
merr përmasa të tilla që ka vlerë
shumë të madhe monetare. Në
muajin dhjetor 2010, në Gjykatën
e Rrethit Gjyqësor Fier u
zhvilluan seancat përgatitore mes
punonjësve dhe palës së paditur
Albpetrol sh.a.

Në seancat përgatitore u bë
prezantimi i palëve, dhe paraqitja
e provave. Nga gjykata nuk pati
asnjë vërejtje lidhur me
dokumentacionin, dhe duke u
plotësuar edhe të drejtat
procedurale të palës së paditur
për t’u njohur me aktet, pritet që
seancat gjyqësore të zhvillohen
pa probleme.

Duke qenë se në dispozicion të
gjykatës u vunë të gjitha aktet e
domosdoshme, pritet që në
seancën e mëpasme pala e paditur
të paraqesë prapësimet dhe
provat e veta. Pritet gjithashtu që
situata të komplikohet nga sjellja
e dosjeve përkatëse nga i padituri,
kështu që prognoza për kohë-
zgjatjen e proceseve gjyqësore

paraqitet disi e turbullt, pasi varet
shumë nga vullneti i palës së
paditur për të abuzuar ose jo me
të drejtat procedurale. Gjithsesi,
ish-punonjësit e Albeptrol
shprehen se janë të gatshëm të
tregojnë durim dhe se janë të
vendosur për të çuar deri në fund
përpjekjen e tyre, pavarësisht nga
vonesat dhe pengesat që do të
krijohen gjatë rrugës.

Meqënëse qendra Res Publica
ende nuk është njohur plotësisht
me praktikat e ndjekura nga
punëdhënësi, gjithçka varet nga
zhvillimi i mëtejshëm i shqyrtimit
gjyqësor, nëse informacioni
paraprak që është servirur nga
punonjësit është i saktë ose jo.
Sidoqoftë, qendra Res Publica
shprehet optimiste për rastet e
marra përsipër, pasi ekspertët e
kontraktuar kanë përvojë të pasur
në fushën e të drejtës së punës
dhe duke u nisur edhe nga rastet
e ngjashme në gjykatën e Tiranës,
shanset për sukses janë të larta.

Nisin proceset gjyqësore ndaj Albpetrol sh.a.
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Në mars të 2010 sigurova nga një
shoku im asistencë ligjore për të
paditur punëdhënësin tim të
fundit, i cili më largoi nga puna
pa pritur dhe pa njoftuar duke
mosrespektuar kështu Kodin e
Punës dhe në fund të fundit duke
shprehur vlerat e qytetarisë me
bindjen se për çdo gjë është
Gjykata ajo që vendos. Por nuk
kisha menduar efektin
boumerang të kësaj padie dhe
mendimin e disave që më
këshilluan që përpara punë-
dhënësit duhet të jesh i bindur
dhe i përulur edhe kur ai nuk
respekton ligjet e shtetit. Dhe kjo
ndodhi, pasi kur punëdhënësi i
mundshëm mendonte të më
punësonte, pyeste edhe tek
punëdhënësi i fundit për mua,
dhe mësonte që përveç sjelljeve
të mira korrekte edhe qytetare, si
dhe pa asnjë vërejtje dhe
paralajmërim, mësonte që unë
kisha ngritur padi ndaj atij.
Tashmë treg pune për mua ishte

vetëm ai në tregun e zi të punës
dhe ku jeta nuk ka fare vlerë, pasi
puna atje është e pasiguruar dhe
e pambrojtur ligjërisht.

Shqetësim tjetër ishte që në qoftë
se unë do punoja në punë të zezë
nga halli dhe për mbijetesë,
përbënte shkelje ligore sipas
ligjeve në fuqi që ka vendi
aktualisht, po ashtu mësova se
është detyrim ligor i çdo qytetari
i cili punon në të zezë që të bëjë
kallëzimin pranë Inspektoratit
Shtetëror të Punës.

Në këto rrethana unë vazhdoja
të luftoja me veten për mbijetesë
duke u mbytur tashmë në borxhe
jo vetëm tek rrethi familjar, i cili
nuk më ndihmonte më, por edhe
tek shoqëria.

Pas gjithë kësaj kohe, reflektimet
e mia më çonin tek arsyetimi: sa
isha në punë, shteti më trajtonte
me shërbimet e tij, duke më

marrë të gjitha taksat deri në
masën e 33 % të të ardhurave të
mia bruto, me arsyetimin se ky
shtet kujdeset për ty në ditë të
vështira dhe kështu ruaj paqen
dhe barazinë sociale. Por ky
reflektim më bindi mua që shteti,
në të cilin unë kisha besuar dhe
paguar taksat një më një, ishte
thjesht një mashtrim shtetëror,
pasi prej mujash unë e shikoja
veten të përbuzur nga shoqëria
dhe nga shteti, dhe isha në një
identitet me kafshët e rrugëve të
këtij qyteti me një ndryshim,
VAZHDOJA TË ARSYETOJA
pavarësisht kushteve.

Në një arsyetim tjetër ku unë
dëgjoj rastësisht që shpenzimet
një i dënuar me heqje lirie në këtë
vend i ka më shumë se 60 mijë
lekë të reja në muaj. I dënuar ky
njeri për vjedhje, vrasje apo vepër
tjetër penale, i cili trajtohet më
mirë dhe me dinjitet, se nga
njerëzit të cilët respektojnë ligjet

e shtetit pavarësisht deviancave
shoqërore që kanë bërë.
Mendova në këto kushte që për
të mbijetur duhet bërë ndonjë
vepër penale, pasi në fund të
fundit kjo është një “nxitje
shtetërore” që shteti bën në
heshtje me qytetarët e vet, të
paktën sa për të mbajtur frymën
gjallë dhe me ushqim dhe strehim
nga shteti.

Por arsyeja dhe shpir ti më
thoshte LUFTO ME
FENOMENIN, për sa kohë ke
frymë. Dhe kështu veprova.
Duke falenderuar njëmijëherë
Qendrën Res Publika që më mori
përsipër këtë shqetësim, të cilin
sipas meje e kanë edhe 130.000
shqiptarë të tjerë, por që nuk
munden ta ngrenë zërin pasi u
rrezikohet jetesa, sepse të
kërkosh drejtësi në një sistem
feudal siç është shqipëria të
kushton me jetë.



VII

Dosja e Gërdecit në tavolinën e Kryeministrit

Në muajin tetor 2010 Shoqata
e Familjarëve të Viktimave të
Shpërthimit të Gërdecit dhe
Qendra “Res Publica” që i
përfaqëson ata, kanë paraqitur
një kërkesë fillestare Ministrisë
së Mbrojtjes, me objekt
Dëmshpërblimin për humbjen
e jetës së viktimave të Tragjedisë
së Gërdecit.

Ministria e Mbrojtjes  ka kthyer
një përgjigje negative më
10.11.2010, duke mos e pranuar
atë, me justifikimin se kjo
kërkesë është paraqitur edhe më
parë dhe ka marrë një herë
përgjigje nga ana e tyre. Në këtë
mënyrë Ministria e Mbrojtjes,
duke mos trajtuar me seriozitet
situatën, është përgjigjur pa e
shoqëruar me asnjë sqarim dhe
pa e kuptuar se kjo kërkesë e re
ishte e ndryshme nga e para.

Në këto kushte Qendra “Res
Publica”,  i është drejtuar
Këshillit të Ministrave si organ
epror, duke shpresuar se ky i
fundit do të ketë vemendje në
leximin dhe hartimin e një
përgjigjeje serioze për kërkesën
e mësipërme të bazuar në ligj.

Kërkuesit pretendojnë se
Ministria e Mbrojtjes është
përgjegjëse për humbjet e jetës
sepse ajo duhej të administronte
licensimin, konstituimin,
operacionet, sigurinë dhe
mbikqyrjen e veprimtarisë së
demontimit të armatimeve,
duke detyruar të gjithë aktorët
e përfshirë në këtë proces që të
merrnin masa praktike për të
siguruar mbrojtjen efektive të
qytetarëve, jetët e të cilëve mund
të rrezikoheshin ashtu siç
ndodhi më 15 mars 2008.

Ministria e Mbrojtjes është
përgjegjëse sepse dështoi në
marrjen e këtyre masave duke
qenë drejtpërsëdrejti përgjegjëse
për humbjet e jetës.

Duke iu drejtuar Kryeministrisë,
ne u japim edhe një herë shansin
këtyre institucioneve që të

tregohen të përgjegjshme dhe të
mos i lëndojnë familjet e
gjymtuara tragjikisht, por t’i
trajtojë kërkesat e tyre me
përparësi dhe drejtësi, pa pasur
nevojë që të detyrohen të
pranojnë përgjegjësinë vetëm
pasi flasin gjykatat shqiptare apo
ajo e Strasburgut.

"Ku ka zë s'është pa gjë..."

Faqja e famshme e internetit
Wikileaks, ndër publikimet më
e para nxori edhe disa
indikacione për Shqipërinë. Ajo
që bëri një jehonë mediatike të
veçantë ishte edhe historia e
tërmeteve të Zharrzës.

Sidoqë të jetë e vërteta lidhur me
"rrjedhjet e publikuara", nëse
ato janë të vërteta apo të trilluara
nga Assange dhe stafi i tij,
mbetet përsëri mjaft i habitshëm
fakti që aty flitet për një fshat
me emrin Zharrëz ku kanë
ndodhur disa tronditje me
pasojë shkatërrimin e shtëpive
të fshatarëve. Wikileaks ngre
gjithashtu dyshimin se tronditjet
mund të lidhen me aktivitetin e
nxjerrjes së naftës në zonë.

Prej disa muajsh Res Publica
është duke mbledhur fakte e
prova rreth dukurive
shkatërrimtare në Zharrëz dhe
publikimi i Wikileaks çeli një

perspektivë tërësisht të re, atë të
mundësisë së përdorimit të disa
teknikave të veçanta për çarjen
e shtresave dhe nxjerrjen e
naftës, me anën e tensionimit

artificial që vjen nga injektimi i
fluideve në shtresë.

Dosja është duke u pasuruar çdo
ditë dhe ajo që bie në sy është
se organizmat lokalë janë
gjithashtu në dijeni të diçkaje që
nuk shkon në zonë dhe se ata
kanë përgatitur praktikat
përkatëse për dëmshpërblimin e
banorëve, duke regjistruar
praktikisht çdo dëm material.

Ndonëse tingëllon  e çuditshme,
duket se mes asaj që publikon
Wikileaks dhe realitetit ka gjasa
të ketë ngjashmëri të
rëndësishme dhe populli këtij
indikacioni i referohet në gjuhën
e thjeshtë me proverbin "ku ka
zë s'është pa gjë".
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